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Lekcja 7: Z czego zbudowany jest mój dom? 

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z różnymi materiałami budowlanymi i zbadają, do jakich celów 
są stosowane. 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 8 – „Domy w Europie”, Arkusz pracy A4, Arkusz pracy 
A5. 

Problematyka 

Materiały budowlane. 

Zagadnienia Kluczowe 

Klimat. Dostępność. Stosowność.  

Powtórka 

Ochotnicy powinni przedstawić rysunki przekrojów klasie. 

• Co jest widoczne na przekroju, a czego nie można zobaczyć na rzucie poziomym i elewacji? 

Burza mózgów 

Poprowadzić dyskusję o materiałach budowlanych w następujący sposób: 

• Poproś uczniów o wymienienie możliwie największej liczby materiałów budowlanych. Niech 
przypomną sobie Lekcję 1 (domy na świecie) oraz Lekcję 5 (fasady i elewacje). Pomysły 
proszę wypisać na tablicy. 

• Niech uczniowie wymienią materiały, które są potrzebne przy wznoszeniu współczesnych 
budynków. 

• Zapytać, jakie cechy są najważniejsze przy wyborze odpowiednich materiałów. Przypomnieć o 
Zagadnieniach Kluczowych. 

Ćwiczenie 1 – Domy w Europie 

1. Powiększyć mapy Europy do formatu A3 lub A2 przy pomocy kserokopiarki. Powielić Arkusz 
informacyjny 8, wyciąć znajdujące się tam obrazki z opisem (ale bez lokalizacji!) i umieścić je 
w kapeluszu. Niech uczniowie losują obrazki z kapelusza i próbują dopasować dom do 
obszaru Europy, a następnie uzasadniają swój wybór. 

2. Omówić z klasą materiały wykorzystane do zbudowania tych domów. Jaki wpływ na ich 
wybór miały dostępność i stosowność do warunków geograficznych i klimatycznych. 

3. Domy tradycyjnie budowało się z lokalnych materiałów, choć w dzisiejszych czasach taki 
zwyczaj zanika. Zapytaj uczniów, dlaczego tak się dzieje. 
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Ćwiczenie 2 – Jakie materiały? 

Zagadnienia Kluczowe 
Wytrzymałość. Trwałość. Elastyczność. Twardość. Waga. Faktura. Kolor. Reakcja na wodę. Reakcja na 
ogień. 

Na poprzedniej lekcji poproszono o zebranie próbek niżej wymienionych materiałów. Proszę wypisać 
ich nazwy oraz Kluczowe zagadnienia na tablicy. 

Drewno 

Szkło 

Beton 

Cegła 

Plastik 

Granit 

Marmur 

Płytki ceramiczne 

Stal 

Guma 

Aluminium 

Rozdać uczniom próbki materiałów. Po kolei, każda osoba trzymająca dany materiał musi go nazwać i 
podać jedną jego cechę, np.: wytrzymały/słaby, trwały/nietrwały, łatwy/trudny w obróbce, 
lekki/ciężki, szorstki/gładki, wodoodporny/chłonny, łatwopalny/odporny na ogień oraz barwę. 

Ćwiczenie 3 – Arkusz pracy A4 
Rozdać Arkusz pracy A4. Omówić zadania i poprosić uczniów o uzupełnienie Arkusza na lekcji. 

Zadanie domowe 
1. Rozdać i omówić Arkusz pracy A5. 
2. Przypomnieć o uzupełnianiu Albumu oraz Słowniczka. 

Podejście interdyscyplinarne 
1. Nauki ścisłe – zapytać klasę: jak wykonywane są belki drewniane, betonowe i stalowe? Ile 

energii wymagają te procesy? Jakie substancje chemiczne są potrzebne i powstają w wyniku 
tych procesów? Które belki są najbardziej wytrzymałe? Dlaczego? Jaki jest ich cykl starzenia? 

2. Technika – niech uczniowie zbadają koszty zbudowania domu takiego, jak ich własny. Można 
zaprosić architekta, rzeczoznawcę lub właściciela firmy budowlanej. 

Poprosić uczniów o zbudowanie makiety domu z jednego z krajów europejskich.  

Niech uczniowie zastanowią się jak pozyskać i zatrzymywać ciepło w domach. Jak chroni się 
budynek przed wilgocią? Przygotuj materiały graficzne mogące wytłumaczyć te zjawiska 
młodej osobie (z pomocą architekta koordynatora). 

Niech uczniowie zanalizują konstrukcje drzwi i okien oraz materiały, z których są wykonane. 

3.  Historia – zastanów się z uczniami nad rozwojem projektów domów w Polsce – od chat z bali 
drewnianych po wieżowce wielorodzinne. Niech każdy napisze sprawozdanie z opisanymi 
Ilustracjami. 

4. Geografia – przeprowadź lekcję o wpływie klimatu i miejscowych uwarunkowań 
geograficznych na rozwój budownictwa w rożnych miejscach świata. 

5. Nauki o środowisku – zastanówcie się wspólnie nad źródłami ciepła w domach. Rozważcie 
dostępność zasobów energetycznych, ich koszt, wpływ na środowisko, czy są to zasoby 
odnawialne? 


